Dad Support: Vietnamese

Làm sao Cha có thể giúp
Mẹ cảm thấy tốt hơn?
“Điều quan trọng nhất một người cha có thể làm cho con cái của mình là yêu
thương mẹ của chúng.” Theodor Hesburgh

Người cha cần biết:
Có con cũng là một thay đổi lớn cho người làm cha. Cả hai
bạn có thể cần sự hỗ trợ trong thời gian này.
Bạn có thể cảm thấy bị bỏ quên, bối rối hoặc nóng giận.
Bạn có thể nhờ bác sỹ giúp đỡ.
Trò chuyện với những người cha khác cũng có thể giúp
được cho bạn.
Vấn đề này thật ra thông thường hơn bạn có thể nghĩ.
Ăn uống chừng mực, tập thể dục và nghỉ ngơi là quan
trọng.
Cố gắng dành riêng cho mình một ít thời gian vui vẻ để giữ cho quan hệ đôi lứa
được bền vững.

Hỏi tìm sự giúp đỡ là dấu hiệu của sự can đảm và sức mạnh.

Cha có thể giúp Mẹ bằng cách:
Tìm hiểu càng nhiều càng tốt chứng trầm cảm hậu sản để nhận biết người Mẹ
phải trải qua những gì.
Chương trình Families Matter có thể trợ giúp những người cha. Hãy gọi chúng
tôi.
Giúp tổ chức sắp xếp công việc để người bạn đời của mình có thể nghỉ ngơi.
Giúp đỡ người Mẹ bằng cách chăm sóc cho con để người Mẹ có thể tập thể dục
và ăn uống điều hòa.
Chăm sóc con càng
Trầm Cảm Hậu Sản là bệnh có thể điều trị được.
nhiều càng tốt.
Trạng thái này sẽ chấm dứt.
Hãy nhớ rằng giai đoạn
khó khăn này rồi cũng sẽ trôi qua.
Trò chuyện với chúng tôi sẽ tốt cho bạn và con
bạn. Chúng tôi có thể giúp. Hãy gọi 403-205-5178
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Families Matter Resources: Vietnamese

Chương trình Families
Matter có thể giúp bạn.
Hỏi tìm sự giúp đỡ là dấu hiệu của sự can đảm và sức mạnh của bạn và gia đình bạn.

Chúng tôi có thể giúp bằng nhiều cách
Trợ giúp bằng điện thọai – Hãy gọi chúng tôi
Bạn sẽ được trò chuyện với một người phụ nữ có kinh nghiệm hậu sản.
Nguời này sẽ lắng nghe bạn và đưa ra những đề nghị giúp bạn sớm
cảm thấy tốt hơn.
Bạn có thể gọi chúng tôi khi thuận tiện cho bạn.

Băng Video – Nghe những câu

Hãy gọi chúng tôi thường xuyên tùy theo nhu cầu của bạn.

chuyện của người khác

Trợ giúp theo nhóm – Phụ nữ giúp phụ nữ

Chúng tôi có một băng video

Nhóm họp mặt thảo luận mỗi tuần một lần dưới sự hướng dẫn của một

có thể giúp các bà mẹ và gia

người được huấn luyện chuyên môn.

đình của họ hiểu biết về

Bạn sẽ nhận được sự trợ giúp và thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp.

chứng trầm cảm hậu sản.

Bạn sẽ cảm thấy bớt bối rối về những gì đang xảy ra.

Hãy hỏi nhân viên của chúng

Sự trợ giúp theo nhóm giúp mọi người cùng lành mạnh.

tôi về băng video này.

Trợ giúp tại nhà – Chúng tôi đến với bạn
Nhân viên của chúng tôi có thể đến nhà bạn để trợ giúp và giải đáp các
thắc mắc của bạn.

Tình nguyện – Bạn có thể giúp
Bạn có thể giúp những người
khác một khi tình trạng của
bạn đã khá hơn.

Trung tâm gửi trẻ vãng lai - Đến tham gia với những bà mẹ khác
Mỗi sáng thứ Hai tại hai trung tâm của chúng tôi các bà mẹ tụ họp với

Chúng tôi có thể đào tạo và

con cái và anh chị em của họ để trò chuyện, uống cà phê và kết bạn.

hỗ trợ bạn trở thành người có
thể giúp những người khác.

Đêm Của Đôi Bạn Đời – Các Đôi Bạn Đời Đến Với Nhau

Hãy gọi chúng tôi để biết bạn

Trầm cảm hậu sản cũng ảnh hưởng đến các người ạn có thể cảm thấy

có thể tình nguyện như thế

mối quan hệ tình cảm của mình đang gặp khủng hoảng.

nào.

Nhân viên của chúng tôi sẽ giúp bạn và cha của đứa bé trao đổi với
nhau làm cách nào để hỗ trợ lẫn nhau trong
giai ọan mới này trong đời.

Trầm Cảm Hậu Sản là bệnh có thể điều trị được.
Trạng thái này sẽ chấm dứt.

Trò chuyện với chúng tôi sẽ tốt cho bạn và con bạn. Chúng
tôi có thể giúp. Hãy gọi 403-205-5178
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Food and Exercise: Vietnamese

Bạn có thắc mắc về
Thực phẩm và Thể
dục?
Làm những gì bạn có thể, với những gì bạn có, ở hoàn cảnh của bạn.

Theodor Roosevelt

Sống khỏe mạnh có nghĩa:
Ăn chừng mực là chọn thực phẩm có nguồn năng lượng tốt.
Thực phẩm có thể ảnh hưởng đến tâm tính của chúng ta.
Tập thể dục sẽ khiến bạn cảm thấy khỏe mạnh hơn. Bất cứ
hình thức thể dục nào cũng sẽ giúp bạn hít thở tốt hơn và làm
giảm căng thẳng.
Tập thể dục giúp bạn khắc phục trầm cảm

Ăn chừng mực:
Ăn vài miếng ngay cả khi bạn không đói.
Mang theo thức ăn nhẹ với bạn khi đi ra
ngoài.

Khởi đầu với việc tập thể dục:
Chọn cách thể dục bạn thích.
Đến thư viện mượn băng video hướng dẫn tập
thể dục.
Đi bộ với một người bạn.

Chuẩn bị thêm thức ăn có thể đông lạnh

Tập thể dục thường xuyên mỗi ngày quan

để ăn sau này.

trọng hơn tập một lần lâu và gắng sức quá

Chuẩn bị thật nhiều rau củ trong tủ lạnh

nhiều

nhằm tạo sự dễ dàng và thuận tiện cho

Tìm hiểu về chương trình đi bộ / thả bộ trong

việc ăn uống có lợi cho sức khỏe.

cộng đồng của bạn.

Uống đa sinh tố (thuốc chứa nhiều chất bổ
dưỡng khác nhau)

Trầm Cảm Hậu Sản là bệnh có thể điều trị được.
Trạng thái này sẽ chấm dứt.

Trò chuyện với chúng tôi sẽ tốt cho bạn và con bạn.
Chúng tôi có thể giúp. Hãy gọi 403-205-5178
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Negative Thoughts: Vietnamese

Làm sao tôi có thể ngưng
suy nghĩ tiêu cực?
“Chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Chuyện tốt đẹp nhất cũng có thể xảy ra. Cuộc
sống thường là ở giữa khoảng đó.”
Tư tưởng tiêu cực là gì?
Bạn dành rất nhiều thời gian suy nghĩ về các khó
khăn trở ngại.
Các khó khăn trở ngại thật sự nhỏ hơn bạn nghĩ.
Bạn có thể bắt đầu tự trách mình, và điều này
không công bằng cho bạn.
Bạn có thể cảm thấy bất lực để thay đổi sự việc.

Làm sao tôi có thể thay đổi những tư

Nghĩ về điều hay /

tưởng tiêu cực của mình?
Chú tâm vào tất cả những gì bạn đang làm tốt đẹp.
Nhận biết rằng bạn đang làm tốt nhất những gì bạn
có thể làm.
Tự nhắc nhỡ mình là bạn không đơn độc.
Nghĩ ra nhiều cách giải quyết vấn đề khác nhau và
chọn một cách cho mình. Thử áp dụng cách bạn đã
chọn.
Khi bạn cảm thấy không thoát được tư tưởng tiêu cực
trong đầu, hãy thử áp dụng một bài tập hít thở
Tự nhắc nhỡ mình là bạn có thể chọn
suy nghĩ khác hơn.

Trầm Cảm Hậu Sản là bệnh có thể điều trị được.
Trạng thái này sẽ chấm dứt.

Trò chuyện với chúng tôi sẽ tốt cho bạn và con bạn.
Chúng tôi có thể giúp. Hãy gọi 403-205-5178
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Hãy nói về Giấc
ngủ
Những ai nói rằng họ “ngủ như một đứa trẻ” thường không ngủ được như vậy!

Khi ngủ không đủ, bạn có thể:
Cảm thấy dễ cáu / giận người khác.
Tâm tính bất thường
Hay quên
Ăn không ngon.
Cảm thấy ủ rũ.

Làm sao giúp các bà mẹ ngủ
tốt hơn:

Làm sao giúp bé ngủ

Ngủ khi bé đã ngủ.
Thực hiện các động tác vươn duỗi
nhẹ ngàng trước khi đi ngủ

Cho bé uống / ăn bữa đêm trong phòng
yên tịnh có đèn mờ

Tắm nước ấm trước khi đi ngủ.

Đặt bé lên giường trước khi bé ngủ say.

Không nên uống thức uống có

Cuộn bé nhẹ nhàng trong một tấm mền

chất cà-phê-in hoặc hút thuốc

mỏng.

trước khi đi ngủ.
Sắp xếp phòng ngủ của bạn thành
nơi gọn gàng ngăn nắp và thanh

Hát ru bé – điều này sẽ giúp cả hai mẹ
con

tịnh.
Tập các bài hít thở để thoải

Trầm Cảm Hậu Sản là bệnh có thể điều trị được. Trạng thái này

mái đi vào giấc ngủ
Trò chuyện với chúng tôi sẽ tốt cho bạn và con bạn.
Chúng tôi có thể giúp. Hãy gọi 403-205-5178

sẽ chấm dứt.
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What is PPD: Vietnamese

Trầm Cảm Hậu
Sản là gì?
Thế giới là bể khổ, nhưng cũng luôn đầy sự khắc phục.

Helen Keller

Một người phụ nữ có thể bị trầm cảm hậu sản nếu
người này cảm thấy buồn bã nhiều tuần, nhiều tháng
hoặc lâu hơn nữa sau khi sinh con.
Có nhiều phụ nữ có những cảm giác như vậy.
Trầm cảm hậu sản có khởi đầu và kết thúc và có thể
điều trị được.
Bạn không đơn độc!

Suy nghĩ và cảm giác bạn có thể có:
Bạn có thể cảm thấy cáu gắt, tức giận, lo

Làm sao bạn có thể giúp mình cảm thấy
tốt hơn:

lắng hoặc buồn bã.

Chăm sóc tốt cơ thể của bạn bằng giấc ngủ,

Bạn có thể cảm thấy hốt hoảng ..

ăn uống có lợi cho sức khỏe và thể dục .

Bạn có thể cảm thấy mình không phải là một

Hãy nhờ chồng, gia đình và bạn bè giúp bạn

người mẹ tốt.

những gì bạn cần.

Bạn có thể cảm thấy thất vọng hoặc tức giận

Tìm hiểu thêm về chứng trầm cảm hậu sản và

với bé

phương pháp khắc phục để cảm thấy tốt hơn.

Bạn có thể cảm thấy mình không tốt, yếu

Tham gia vào nhóm trợ giúp về chứng trầm

đuối hoặc lười biếng.

cảm hậu sản để trò chuyện với những người

Bạn có thể có những suy nghĩ làm bạn

có hiểu biết

hoảng sợ.

Trò chuyện với nhân viên Families Matter.

Bạn có thể khóc nhiều …
Bạn có thể cảm thấy cuộc sống
với bé bây giờ không phải là

Trầm Cảm Hậu Sản là bệnh có thể điều trị được.
Trạng thái này sẽ chấm dứt.

điều bạn nghĩ đến trước đây.

Trò chuyện với chúng tôi sẽ tốt cho bạn và con bạn. Chúng
tôi có thể giúp. Hãy gọi 403-205-5178
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